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Memoria Xustificativa e Memoria Económica das modificacións propostas no 
Máster de Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 

 (Orde de 20 de marzo de 2012 que desenvolve o Decreto 222/2011, sobre autorización 
de titulacións oficiais no Sistema Universitario de Galicia) 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-
13863_gl.pdf 

 

ANEXO I – Memoria xustificativa (artigo 5.1.a)  

Presentación: 
As modificacións solicitadas consisten en: 

(1) Cambio de denominación dos itinerarios do título a Itinerario de Lingua e Lingüística 
inglesas e Itinerario de Literaturas e Culturas do ámbito anglófono. 
(2) Conversión dos itinerarios, coas novas denominacións no punto anterior, en 
especialidades.  
(3) Transferencia das materias de 3 créditos Métodos e recursos de investigación 
lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa e Métodos e recursos de investigación 
literario-cultural no ámbito anglófono desde o módulo común obrigatorio (do que 
actualmente forman parte) aos itinerarios de especialización. 
De xeito máis detallado: 

Estrutura actual das materias obrigatorias e optativas de iMAES: 
• Módulo obrigatorio (24 créditos, distribuídos en 8 materias de 3 créditos cada unha):  

1. Estudos ingleses e medios de comunicación (3 ECTS)  

2. Inglés para fins específicos (3 ECTS)  

3. Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa (3 ECTS)  

4. Perspectivas transculturais no ámbito anglófono (3 ECTS)  

5. Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa (3 ECTS)  

6. Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa (3 ECTS)  

7. Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa (3 ECTS)  

8. Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono (3 ECTS)  

• Itinerarios de especialización (18 créditos por itinerario, distribuídos en 6 materias de 3 
créditos cada unha): 

Lingua e lingüística inglesas:  

1. Variación e cambio na lingua inglesa  

2. Lingüística informática e de corpus aplicadas á lingua inglesa  

3. Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa  

4. Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa  

5. Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa  
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6. Adquisición e ensino do inglés  

Literaturas e culturas do ámbito anglófono:  

1. Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono  

2. Movementos literarios e culturais nos países de fala inglesa  

3. Literatura e perspectivas de xénero no ámbito anglófono  

4. Manifestacións artísticas e literarias nos países de fala inglesa  

5. Xéneros e modos literarios en lingua inglesa  

6. Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa  

 
Nova estrutura que se propón tras a modificación: 

• Módulo obrigatorio (21 créditos, distribuídos en 6 materias):  

1. Estudos ingleses e medios de comunicación (3 ECTS)  

2. Inglés para fins específicas (3 ECTS)  

3. Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa (3 ECTS)  

4. Perspectivas transculturais no ámbito anglófono (3 ECTS)  

5. Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa (4,5 ECTS)  

6. Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa (4,5 ECTS)  

• Itinerarios de especialización (21 créditos por itinerario, distribuídos en 7 materias de 3 
créditos cada unha):  

Lingua e lingüística inglesas:  

1. Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa  

2. Variación e cambio na lingua inglesa  

3. Lingüística informática e de corpus aplicadas á lingua inglesa  

4. Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa  

5. Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa  

6. Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa  

7. Adquisición e ensino do inglés  

Literaturas e culturas do ámbito anglófono:  

1. Métodos e recursos de investigación literario-cultural en el ámbito anglófono  

2. Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono  

3. Movementos literarios e culturais nos países de fala inglesa  

4. Literatura e perspectivas de xénero no ámbito anglófono  

5. Manifestacións artísticas e literarias nos países de fala inglesa  

6. Xéneros e modos literarios en lingua inglesa  

7. Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa 

I. Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma. 
As modificacións solicitadas non comportan cambios no interese socioeconómico da 
titulación. En consecuencia, mantén o seu interese, pertinencia e oportunidade no 
conxunto da oferta de títulos no Sistema Universitario Galego. 
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II. Mercado laboral. 
As modificacións (1) e (2) sinaladas no apartado de presentación contribúen a unha maior 
transparencia na denominación do título en relación coa formación recibida e, en 
consecuencia, os egresados poden dar a coñecer o seu perfil formativo con maior 
facilidade. 
A modificación (3) non desvirtúa os contidos actuais do módulo común obrigatorio, pero 
si permitirá retocar convenientemente os programas das materias de Métodos e recursos 
de investigación lingüística e Métodos e recursos de investigación literario-cultural que 
se van transvasar ao módulo optativo, conferíndolles un grao de especialización aínda 
maior. Encamíñase pois a unha mellora da formación dos estudantes e, por tanto, a unha 
mellora do seu perfil de egreso e das súas posibilidades de emprego. 
 

III. Demanda. 
Os índices de matrícula de novo ingreso no título mantivéronse sempre, desde a súa 
implantación no curso 2013-2014, amplamente por encima dos 20 alumnos mínimos 
requiridos para a súa oferta polo Decreto 222/2011 (DOG de 09/12/2011) da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Con excepción 
do lixeiro descenso na demanda experimentado nos cursos 2014-2015 e 2015-2016, as 
cifras de nova entrada están así mesmo na dimensión do previsto na memoria do título, 
30 alumnos de novo ingreso por ano: 

- 2013-2014: 32 alumnos 
- 2014-2015: 26 alumnos 
- 2015-2016: 28 alumnos 
- 2016-2017: 32 alumnos 
- 2017-2018: 37 alumnos 

O título, por tanto, espertou interese desde a súa implantación, que continúa claramente á 
alza. A nosa previsión é que o conxunto das modificacións solicitadas, encamiñadas a 
darlle unha maior visibilidade e a unha mellora da formación do alumnado, contribuirán 
a conferirlle ao título incluso un maior atractivo. 
 

IV. Non duplicidade. 
Por non tratarse dunha proposta de implantación dun novo título, non procede a resposta 
a este apartado. 
 

V. Outros. 
Non procede engadir máis información. 

 
* Requisitos específicos: 

• Grao.  
– Acreditación do cumprimento de, polo menos, dous requisitos dos previstos no artigo 

5.1 do Decreto 222/2011.  
– Xustificación da previsión mínima de alumnado de novo ingreso: 50 alumnos/as nos 
campus da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e 45 alumnos/as nos campus de Fe-
rrol, Lugo, Ourense e Pontevedra. 
 

• Máster universitario.  
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– Acreditación do cumprimento de, polo menos, tres requisitos dos previstos no artigo 
5.2 do Decreto 222/2011.  

– Xustificación da previsión mínima de 20 alumnos/as de novo ingreso.  
Por non tratarse dunha proposta de implantación dun novo grao, non procede a resposta 
a este apartado. 

 
• Programas de doutoramento.  
– Acreditación do cumprimento do establecido no artigo 5.4 do Decreto 222/2011.  
– Xustificación da previsión mínima de 10 doutorandos.  
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ANEXO II – Memoria económica (artigo 5.1.b)  

Xustificación da viabilidade económica:  
– Análise das necesidades presentes e futuras en recursos humanos, infraestruturas e 
outros bens para a implantación da titulación proposta e cuantificación destas.  
– Xustificación da orixe dos recursos necesarios. 

 
As modificacións solicitadas entrañan un incremento de 24 horas no conxunto do PDA 
do título: 
(a) estrutura actual dos módulos do título:  

módulo obrigatorio = 192 horas;  
módulo optativo de Lingua e lingüística inglesas = 144 horas  
módulo optativo de Literaturas e culturas do ámbito anglófono = 144 horas  

Total: 480 horas 

(b) nova estrutura que se propón: 

módulo obrigatorio = 168 horas;  
módulo optativo de Lingua e lingüística inglesas = 168 horas  
módulo optativo de Literaturas e culturas do ámbito anglófono = 168 horas  

Total: 504 horas 

A dotación de recursos humanos e materiais con que contan as tres Facultades nas que se 
imparte o título na actualidade (Facultade de Filoloxía da USC, Facultade de Filoloxía da 
UDC e Facultade de Filoloxía e Tradución da UVigo) permítelles asumir este pequeno 
incremento docente sen dificultade ningunha. Por tanto, a xustificación da viabilidade 
económica do título non procede. 

 

 


